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îامتحا かخاص بكتاب 

 

 امتحاî الجه́و اموحد لنيل 

 2تة6د，رة يونيو  -شهادة السلك إعداد´

(الよسميوî ， أحよار )اموضوع   

 

 ساعか ت
らت :مدة إنجا 

 :امعامل

>>>< 

 أكاديميか الجهويか للتربيか ，التكوين
سطاき  لجهか الدار البيضاء  

 

 :امادة علوم الحياة ， أرض 

.................................................................................................... 

 

 اسê الشخص ي ，العائلي

 4على  1ة الصفح

îامتحا êرق.........................: 

 

 ..........................الحよ，ف， ...............:ة6النقطか النهائيか عل゜  علوم الحياة ， أرض:امادة 
 ，رقか إجابか ............................................................:اسê امصحح ，توقيع。

 

îامتحا かخاص بكتاب 

 

   

   

  
 

 (نقط  8) استرداد المعارف : المكون اأول 
 

ヱ –  كل عنصر في المجموعة ュヰاربط بسヱ   بما يناسبه في المجموعةヲ  (ヲ  ن) 
 

 ヲالمجموعة   ヱالمجموعة 
れالمخدرا るف العصبيゅتكون األي 

 العضるヤ لヤنسيج العصبي البيضゅءالمゅدة 
 حسゅسيる شعوريる مستجيゆ حركي
 تヰدد الجゅヰز العصبي رؤيる الضوء

 
 
ヲ –  التالية れااقتراحا ュبصحيح أو خطأ أما ゆأج (ヲ  ن) 
 

 るويゅمفヤال れゅتنتج الكريT  るى مستوى الغدة السعتريヤع ............................ 
 ュمن شخص إلى آخر اإيت るويゅمفヤال れゅل بنقل الكريゅستمص ............................. 

  るالدموي るヤمصل الفصيAB  ىヤع ヵد يحتوゅمض ュゅاأجس れداゅمضA   دゅو مضB ............................ 
 るاأرجي るبゅعن ااستج るمسؤول るالبدين ゅالخاي ............................. 

 
ン –   التالية れالجمل التالية مستعما المصطلحا ュاتم:  (ヲ  ن) 

 نواة واحدة  -  المرونة –الوحدة المحركة  - عدة نوى                        
-  ヵى تحتوヤع るيヤالعض るيヤالخ...............................  ゅبينم ヵتحتو るالعصبي るيヤى الخヤع.............................. 
 ..................................ترتبط  تفرعれゅ الخヤيる العصبيる بعدة أليゅف عصبيる لتشكيل  -
 .هي إمكゅنيる العضるヤ استرجゅع طولゅヰ اأصヤي ......................................... -
ヴ –  صنف الخصائص التالية داخل الجدول التالي ( :ヲ  ن) 

  るعاجي るヤوسي-   るئيゅوق るヤوسي -    るفوري るعゅمن-  るدائم るعゅمن 
 ستمصالاإ التلقيح

.................................................. 

.................................................. 
................................................ 
................................................ 

 
 

 



ゆا إطاやا يكتب أي ش يء في ه 

Ne rien écrire dans ce cadre  

--------------------------------------------------------------- 

   4عل゜  1: الصفحة  علوم الحياة و أرض :مادة – 1026إعداد´ يونيو امتحان الجه́و اموحد لنيل شهادة السلك 

 

 (نقطة  21) ااستدال العلمي و التعبير الكتابي و البياني  : المكون الثاني 
 

 (نقط  6) التمرين اأول 
  れゅو ذلك في المستوي ヵゅالقطع عند حيوان الكوب ゆرゅمن تج るبمجموع ュゅالقي ュالوركي ت ゆالعص れゅصيゅإبراز خ  A و  

B   و  C    るهو مبين في الوثيق ゅكمヱ  . ゅヰيヤئج المحصل عゅه النتヤيمثل الجدول أسف 

 الجدول 
 النتيجة مستوى القطع

A  ゆالطرف المعصو るسيゅالوركي فقدان حس ゆلعصゅبるلحركゅظه بゅمع احتف 
B  ゆل الطرف المعصوヤالوركي ش ゆلعصゅب るسيゅلحسゅظه بゅمع احتف 

ヱ –   ى المستوىヤالقطع ع るذا تستنتج من نتيجゅمA . ل جوابكヤع (ヱ  ن) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

ヲ -   ى المستوىヤالقطع ع るذا تستنتج من نتيجゅمB . ل جوابكヤع (ヱ  ن) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 الجヤد 

 るヤالعض 

A 

B 

 العصゆ الوركي 

 الجدر الخヤفي  المゅدة البيضゅء 

 الجدر اأمゅمي 

C 

 るديゅدة الرمゅالم
  



ゆا إطاやا يكتب أي ش يء في ه 

Ne rien écrire dans ce cadre  

--------------------------------------------------------- 

  4عل゜  3: الصفحة  علوم الحياة و أرض:مادة – 1026امتحان الجه́و اموحد لنيل شهادة السلك إعداد´ يونيو 
 
 
ン –   ط ، فسر ذلكヤمخت ゆالوركي أنه عص ゆيعرف العص (ヱ  ن ) 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

ヴ –   ى المستوىヤالقطع ع ュت ゅالمنتظرة إذا م るهي النتيجゅمC   ( .ヱ ) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 .المركز العصبي لانعكゅس الشوكي  ريヤعゆ النخゅع الشوكي دو
ヵ -   أعاه るالوثيق ュالباتم るلゅه السيゅس الشوكي و اتجゅفي اانعك るヤالمتدخ れゅالبني ュرس ュيヤعند حيوان س るعصبي ( .ヲ  ن) 
 

 ( نقط  4) التمرين الثاني 
 

 :لمعرفる كيف يتصدى الجسュ لヰذه البكتيريゅ نقترح التجゅرゆ  التゅليる ( .   BK) ينتج مرض السل عن اإصゅبる بعصيれゅ كوخ 
 :ممنع ضد مرض السل و إنجゅز التجربتين المبينتين في الجدول التゅلي Aتュ عزل المصل و الكريれゅ الヤمفゅويる من فأر 

 
 るالتجرب るالنتيج 

ヱ  حقن الفأرB  بمصل مأخوذ من الفأرA  بعد ذلك حقن الفأرB  

 بعصيれゅ كوخ 

 Bيموれ الفゅر 

ヲ  حقن الفأرC   مأخوذة من الفأر るويゅلمف れゅبكريA  بعد ذلك

 بعصيれゅ كوخ  Cحقن الفأر 

 حيC  ゅيبقى الفأر 

 



ゆا إطاやا يكتب أي ش يء في ه 

Ne rien écrire dans ce cadre  

--------------------------------------------------------------- 

  4عل゜  4: الصفحة  علوم الحياة و أرض :مادة – 1026امتحان الجه́و اموحد لنيل شهادة السلك إعداد´ يونيو 

 

ヱ  الفأر ゆوضح كيف اكتسA ضد مرض السل ؟ るعゅمن (ヱ  ن) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

ヲ -  الفأر れمو ゆفسر سبB     الفأر れمو ュو عدC   (ヱ  ن) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

ン – ゅالمن るبゅنوع من ااستج ヵل جوابك بأヤق اأمر ؟ عヤيتع るعتي (ヲ  ن) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 ( نقط  2) التمرين الثالث 
 :النتゅئج المبينる في الجدول التゅلي التゅلي   Yو     Xبينれ تحゅليل الدュ عند شخصين 

 
 غشاء الكرياれ الدموية الحمراء المصل 

 Bتتوفر عヤى مولد المضゅد   Aمضゅد:يحتوヵ عヤى مضゅداれ اأجسX  ュゅالشخص 

 Aتتوفر عヤى مولد المضゅد   Bمضゅد:يحتوヵ عヤى مضゅداれ اأجسY  ュゅالشخص 
ヱ –  لكل من الشخص るالدموي るヤحدد الفصيX   و الشخص Y  (ヱ  ن) 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ヲ –  ل جوابكヤخر ؟ عΔأن يتبرع بدمه ل ゅهل يمكن أحدهم (ヱ  ن) 
................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

  

 



  

 

 

 

 

  

 

るفحダال 

1/1 

 شゅヰدةاامتحゅن الجヵヱヰ المヱحد لنيل 

ヵاإعداد ポヤالس- ヱنيヱرة يヱ1026د 

  الرسميヱن ヱ اأحرار 

1 るساع コاإنجا りمد: 

 :المعامل 1
 التنقيط عناصゲ اإجابヱ るسヤم

>>>< 
 اأكاديميる الجヰويる لヤتゲبيヱ るالتكوين

سطاれلجるヰ الدار الらيضاء   
 

 チاأر ヱ りالحيا ュوヤع りالماد: 

 تقبل اإجاباれ التي تسير في نヘس السياベ من قبيل ما يلي 
るااسئل るالتنقيط عناصر اأجوب 

 
 
2 

  (نقط  8) المكون اأول 
 
ヴ×0,0=1  

 
 ربط كل عنصر بمゅ ينゅسبه 

 ヴ×0,0=1 صحيح  –خطأ  –خطأ  –خطأ  1
ン  ュゅالحمل إتم  ゆسゅين ゅبم ヴ×0,0=1 
ヴ 
 

 تعبئる الجدヱل 
 

ヴ×0,0=1  
 

 
 
2 

  (نقطる  11) المكون الثاني 
 
2 

 ( نقط  6) التمرين اأول 
 るف حسيゅألي ヴヤفي عヤالجدر الخ ヵヱيحت 

1  るف حركيゅألي ヴヤمي عゅالجدر اأم ヵヱ2 يحت 
ン  るحركي ヱ るف حسيゅألي ヴヤركي عヱال ゆفر العصヱ2 يت 
ヴ  るالحركيヱ るسيゅدان الحسボ2 ف 
 1 (اتجゅه السيゅلる العصبيる –عصبる الربط  –ليف حركي  -ليف حسي)رسュ قヱس اانعكゅس  0
 
2 

 ( نقط  4) التمرين الثاني 
 るهنヱ خヱك れゅنه بعصيボح   (  ゆ نهボبل حボتBCG    شفي من المرض ヱأ) 

 
2 

1 
 

حيC   ゅا يヱفر له منゅعる ضد المرض ، ヱ بゅボء الفأر   A أن مصل الفأر  Bمれヱ الفأر 
 ヱفرれ له منゅعる ضد المرض   A أن الكريれゅ الヤمفヱゅيる المأخヱذة من الفأر 

2 
 

ン 

 
 منゅعる خヱヤيる أنゅヰ تنボل  بヱاسطる الكريれゅ الヤمفヱゅيヱ る ليس بヱاسطる المصل 

 
1 

 
 
2 

 ( نقط  1) التمرين الثالث 
 

X  : るヤالفصيB            Y  : るヤالفصيA 

 
 

0,0×1=2 
 تعヤيل صحيح ヱ مボبヱل  –ا يمكن  1

 
0,0×1=2 

 
 

 


